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RESUMO 

A liderança é um elemento fundamental na busca pelos altos níveis de segurança dentro 

das organizações. A segurança por sua vez, é uma grande preocupação empresarial 

levando em conta que é uma fonte considerável de custos diretos e indiretos. O presente 

estudo visou investigar como o perfil de liderança empoderadora influencia nas medidas 

de segurança (clima de segurança, motivação de segurança, conformidade de segurança 

e participação de segurança) de uma empresa e como as variáveis aprendizagem 

colaborativa de equipe, identificação com a organização, comportamento de voz, 

promoção do diálogo e comunicação aberta, confiança no líder e pressão por desempenho, 

mediam ou moderam essa relação. Para isso, foi realizada uma pesquisa quantitativa onde 

a amostra foi composta por 215 funcionários de uma empresa de petróleo brasileira, 

ocupantes de funções gerenciais e não gerenciais, que atuam tanto em regime 

administrativo (onshore) quanto embarcados (offshore) em plataformas de produção 

(FPSOs). Para todas as variáveis, os instrumentos de medição foram escalas já validadas 

anteriormente na literatura. Como resultado, foi suportada a hipótese que a liderança 

empoderadora apresenta impacto positivo nas medidas de segurança. As variáveis 

aprendizado colaborativo de equipe, identificação com a organização e comportamento 

de voz, apresentaram papel positivo na mediação entre a liderança empoderadora e as 

medidas de segurança, enquanto não foi possível confirmar a mediação através da 

promoção do diálogo e comunicação aberta e da confiança no líder. Além disso, também 

não foi possível comprovar o papel moderador da variável pressão por desempenho nessa 

relação.  

 

Palavras-chave - Medidas de Segurança; Liderança Empoderadora; Comportamento de 

Voz; Comunicação; Confiança; Aprendizagem Colaborativa; Pressão por Desempenho. 

Categoria – Dissertação de Mestrado. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Leadership is a fundamental element to reach high levels of safety within organizations. 

Safety is a major concern for organizations, as it is a source of substantial direct and 

indirect costs. This study aimed to investigate how the empowering leadership profile 

influences the safety measures (safety climate, safety motivation, safety compliance and 

safety participation) and how the collaborative learning, identification with the 

organization, voice behavior, promote of dialogue and open communication, trust in 

leader and pressure for performance, mediates or moderates this relationship.  In this way, 

quantitative research was carried out where the sample was composed of 215 employees 

of a Brazilian oil company, occupying managerial and non-managerial roles, who work 

both administratively (onshore) and embarked (offshore) in production platforms 

(FPSOs). For all variables, the measurement instruments were scales previously validated 

in the literature. As a result, the hypothesis that empowering leadership has a positive 

impact on safety measures was supported. The variables collaborative team learning, 

identification with the organization and voice behavior presented a positive role in 

mediating between empowering leadership and safety measures, while it was not possible 

to confirm mediation through the promotion of dialogue and open communication and 

trust in the leader. Furthermore, it was also not possible to prove the moderating role of 

the variable pressure for performance in this relationship. 
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1 Introdução  

1.1 Contexto 

A segurança é uma grande preocupação para as organizações, considerando que é 

uma fonte considerável de custos diretos e indiretos (Neal e Griffin, 2006). De acordo 

com a ILO (international Labour Organization), a segurança ocupacional e a saúde no 

trabalho são componentes fundamentais para um trabalho decente, levando em conta as 

condições físicas e mentais dos trabalhadores em um ambiente de trabalho. Segundo a 

organização, acidentes ocupacionais tem um custo social, humano e social significativo 

e devem ser eliminados com a garantia de ambientes de trabalho seguros.  

De acordo com o relatório anual de segurança operacional emitido pela Agência 

Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustível (ANP, 2020), as operações 

marítimas, ou seja, em plataformas de produção de petróleo, representaram 94% da 

produção de petróleo e 84% da produção de gás natural no Brasil ao longo do ano de 

2020. Esse número representa a relevância da indústria tanto sob a ótica de geração de 

empregos e receita para o país quanto na quantidade de exposição de trabalhadores aos 

riscos operacionais diários.  

Um dado importante extraído do relatório anual é o da taxa de fatalidades (FAR) 

e a taxa de ferimentos graves (ambas por milhão de horas trabalhadas) em instalações 

offshore. Seguem as figuras 1 e 2, respectivamente.  

 

Figura 1 – Taxa de fatalidade x ano  
Fonte - ANP (2020) 

 

 

 



 

Figura 2 – Taxa de ferimentos graves em instalações offshore 
Fonte - ANP (2020) 

 

De acordo com a ANP “o comprometimento da alta liderança com a segurança 

das instalações se concretiza com o provimento de recursos para o correto funcionamento 

do sistema de gerenciamento de segurança das operações...”. Este ponto está em linha 

com os achados na literatura, onde ao longo de anos, diversos autores (ex: Petersen, 1996; 

Flin and Yule, 2004) tem destacado a importância da liderança nos resultados de 

segurança (Martínez-Córcoles et al., 2011). Como apontado por Flin e Yule (2004), 

acidentes de grande importância como o da plataforma de petróleo Piper Alpha, com 167 

óbitos, ou Chernobyl, tiveram a gestão de segurança apontada como fator chave nas 

falhas, destacando-se a cultura de segurança deficiente bem como o comprometimento da 

liderança com o tema. 

Como exemplo da relevância do assunto, desde 2015 a empresa estudada passou 

a adotar e reportar ao mercado como uma de suas métricas de topo o TAR (taxa de 

acidentes registráveis por milhão de HH), que a partir de então se equiparou em termos 

de relevância ao o indicador econômico Dívida Bruta/ EBITDA. Cabe ressaltar que os 

resultados deste indicador impactam diretamente a avaliação de performance da alta 

gestão da companhia, como presidentes, diretores e gerentes executivos.  

Para perenizar esta iniciativa junto as frentes operacionais, diversos programas 

foram desenvolvidos com o intuito de valorizar o trabalho seguro e dar robustez aos 

objetivos da alta administração. Programas que visam estimular a visão crítica e o debate 

dos profissionais de campo dando espaço de fala para proporem melhorias nas atividades, 

para a criação de um ambiente seguro e sempre as boas práticas são divulgadas para as 

outras frentes operacionais como forma de reconhecimento de atos seguros. De alguma 



forma, esta iniciativa corrobora com a tentativa de aproximar os executantes das 

lideranças, construindo um canal de comunicação mais contínuo de diálogo e busca das 

melhores práticas. 

Segundo Neal e Griffin (2006), o clima de segurança, que é considerado um clima 

organizacional, exerce um impacto significativo na motivação individual dos 

empregados, bem como na conformidade e participação de segurança, o que também é 

apontado por Zohar (200), destacando que o clima de segurança mostra de maneira clara 

o modelo de comportamento esperado a ser seguido.   

Na linha do que foi exposto, diversos estudos (Martínez-Córcoles et al., 2010; 

Martínez-Córcoles et al.., 2012; Martínez-Córcoles et al, 2014; Lee et al., 2019; Tong et 

al., 2015) vêm sendo desenvolvidos para aprofundar a relação entre o constructo da 

liderança empoderadora (Arnold et al., 2000), composta das dimensões liderando pelo 

exemplo, tomador de decisões participativo, coaching, informando e demonstrando 

preocupação com a equipe, com as medidas de segurança composta do clima, motivação, 

conformidade, e participação de segurança nas organizações (Neal e Griffin, 2006). Dessa 

forma, esse estudo visa analisar essa influência em uma unidade de negócio brasileira do 

setor de óleo e gás e contribuir para algumas análises relativas a outras variáveis que 

potencialmente podem mediar e moderar tal relação.  

1.2 O problema 

Como o perfil de liderança empoderadora pode vir a influenciar nas medidas de 

segurança?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo principal investigar as possíveis influências entre 

o perfil de liderança empoderadora e as medidas de segurança.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Conceituar através do referencial teórico as categorias liderança empoderadora, 

medidas de segurança, identificação com a organização, comportamento de voz, 

promoção do diálogo e comunicação aberta, confiança no líder, aprendizagem 

colaborativa de equipe, pressão por desempenho;      



 Selecionar questionários validados e submeter ao público-alvo para a coleta de 

dados; 

 Analisar os dados a luz do referencial teórico e dos argumentos construídos ao 

longo da pesquisa.  

1.4 Delimitação do Estudo 

O estudo pretende abordar uma investigação sobre a influência do perfil de 

liderança empoderadora nas medidas de segurança (clima, motivação, conformidade e 

participação) dentro de uma empresa, além de avaliar eventuais mediações e moderações 

de outras variáveis que podem trazer impactos nessa relação.  Para fins de delimitação, o 

estudo ficará restrito a empregados de uma unidade de negócio dentro da área de 

Exploração e Produção (E&P) de uma empresa brasileira do setor de óleo e gás, que para 

fins de confidencialidade será denominada nesse trabalho como Beta. Apenas 

profissionais próprios serão estudados, tanto os que trabalham em regime de embarque 

(offshore) quanto os que trabalham no escritório (administrativo), não sendo considerados 

nesta pesquisa profissionais terceirizados que trabalhem dentro do sistema. 

1.5 Justificativa do Estudo 

Sob o ponto de vista acadêmico, este estudo irá contribuir para a geração de 

conhecimento acerca da melhor compreensão sobre o impacto da liderança empoderadora 

nas medidas de segurança de uma empresa, além de aprofundar como outras variáveis se 

comportam na mediação e moderação dessa relação. Embora exista alguns estudos que 

avaliem a relação dessas variáveis, será possível enxergarmos através do modelo e 

metodologia propostos os caminhos que mais fazem sentido de serem construídos e que 

poderão ser aprofundados em pesquisas futuras.  

Sob o ponto de vista empresarial, este estudo busca trazer à tona a importância da 

busca por profissionais com perfis adequados para desempenharem seu papel com maior 

probabilidade de atingir as metas desejadas, como por exemplo, melhores resultados nas 

medidas de segurança. Frequentemente, empresas buscam líderes ou ascendem 

profissionais a cargos de liderança sem fazer uma análise prévia do perfil desejado para 

tal posto, o que muitas vezes acaba não correspondendo com as expectativas depositadas. 

Nesta linha, a pesquisa contribuirá também para uma possível análise de treinamento e 

desenvolvimento de lideranças no âmbito das organizações do setor, para que dessa 



maneira seja possível extrair os benefícios da liderança empoderadora nos resultados 

estratégicos.  

1.6 Resultados Esperados  

Como resultado da pesquisa, espera-se que seja possível demonstrar que o método 

escolhido apresente resultado satisfatório, que os constructos escolhidos com base no 

referencial teórico sejam aderentes na busca do objetivo geral e que possa ser comprovada 

as hipóteses levantadas, onde, a liderança empoderadora apresenta um impacto positivo 

nas medidas de segurança de uma empresa, bem como essa relação pode ser  mediada ou 

moderada quando da presença de outras variáveis que também estão sendo analisadas.    

2 Referencial Teórico  

2.1 Liderança Empoderadora  

Liderança é um tema amplamente estudado no mundo das organizações. Silva 

(2010), aponta a liderança como a ação coordenada, com vistas ao alcance dos objetivos 

organizacionais. Sob o ponto de vista do comportamento organizacional, a liderança é 

definida pela GLOBE (Global Leadrship and Organizational Behavior Effectiveness), 

como a capacidade de um indivíduo para influenciar, motivar e habilitar outros a 

contribuírem para a eficácia e o sucesso das organizações que estão (HOUSE et al., 1999).  

Diversos estudos demonstraram que o empoderamento é um caminho importante 

para a performance da equipe (ex: Druskat e Wheeler, 2003; Durham, Knight, e Locke, 

1997; Judge, Piccolo, e Ilies, 2004). Conforme apontado por Srivastava, Bartol e Locke 

(2006), a liderança empoderadora foi incialmente conceitualizada como um aspecto da 

visão relacional ou de compartilhamento de poder, onde esse conceito foi seguido por 

diversos estudos acadêmicos como Fleishman (1953) em “consideração” (por exemplo 

mostrando consideração pelas preocupações dos subordinados); liderança de 

suporte/apoio (Bowers e Seashore, 1966); estudos de liderança participativa (Vroom e 

Yetton, 1973); e os comportamentos de coaching, participação e delegação, englobado 

na teoria da liderança situacional (Hersey e Blanchard, 1969). Porém, de acordo com 

Conger e Kanungo (1988), essa visão de é incompleta e a visão de compartilhamento de 

poder deve também considerar os efeitos motivacionais nos subordinados, levando em 

conta também que, empregados empoderados tem mais autoridade e responsabilidade no 

seu trabalho do que os empregados inseridos em organizações mais tradicionais e 

hierarquizadas.  



De acordo com o modelo de liderança empoderadora proposto por Arnold et al. 

(2000), o principal papel do líder empoderador é aumentar o potencial de 

autogerenciamento de sua equipe. O comportamento esperado destes líderes pode ser 

dividido em cinco diferentes dimensões: a primeira é “liderando pelo exemplo”, que se 

refere a demonstração do comprometimento do líder com relação ao seu trabalho, bem 

como com relação ao trabalho dos membros da equipe.  O líder tem um papel de modelo 

de como se espera que o trabalho seja desempenhado.  A segunda dimensão é o “tomador 

de decisão participativo”, onde o líder envolve e estimula os membros da equipe a 

emitirem as suas opiniões/ideias, e essas servem de suporte para as suas tomadas de 

decisão.  A terceira dimensão é a de “coaching”, onde o líder apresenta preocupação com 

os membros da equipe para que consigam resolver os problemas por conta própria, porém, 

entendendo e provendo recursos necessários para que possam crescer e se desenvolver. 

A quarta dimensão é “informando”, que se refere ao nível de informação que o líder 

permeia com toda a equipe a respeito das missões e filosofias da organização ou de 

qualquer outra informação que seja relevante. A última dimensão é “demonstrando 

preocupação com a equipe”, na qual o líder separa parte do seu tempo para discutir 

assuntos e preocupações da equipe e demonstra preocupação com o sucesso e bem-estar 

dos membros.  

2.2 Identificação com a Organização  

A identificação com a organização é definida como sendo a percepção de unidade 

ou pertencimento a uma organização, onde o individuo se define em termos da 

organização no qual ele é membro (Ashforth e Mael, 1992). Destaca-se no modelo 

proposto que, alguns aspectos, tanto organizacionais quanto a níveis individuais, 

influenciam para que a pessoa tenha identificação com a organização e que níveis maiores 

de identificação com a organização tendem a fazer com que a pessoa tenha mais 

comportamento de suporte a mesma (Ashforth e Mael, 89).  

A nível de grupo, para Oakes e Turner (1986), a identificação está relacionada a 

distinção na percepção dos valores e práticas da organização relativa à comparação de 

outros grupos, que pode assim diferenciar a organização de outras. Além disso, o prestígio 

também é apontado como um antecedente para a identificação com a organização, quanto 

mais prestigiada a organização for maior será o potencial para as pessoas que fazem parte 

dela se identificarem (March e Simon, 1958). Sob a ótica de competição é possível separá-

la em dois aspectos que tem comportamentos opostos no impacto na identificação. 



Primeiro a competição Inter organizacional, ou seja, a competição que ocorre com 

organizações extramuros. Nesse caso as fronteiras, valores e objetivos da organização 

ficam mais claros e as diferenças acentuadas (Brown e Ross, 1982; Friedkin e Simpson, 

1985). Por outro lado, quando há uma competição interna a organização, há uma 

tendencia de reduzir a coesão e pode trazer uma competição individual ao invés de 

reforçar a visão de organização com um todo (Dion, 1973; Blau, 1954) 

A nível individual, a identificação está positivamente ligada ao tempo que uma 

pessoa faz parte da organização (Hall e Schneider, 1972), e por outro lado, quando ela 

sai, quanto mais tempo se passa após a sua saída menor será esse nível (Spaeth e Greeley, 

1970). Para March e Simon (1958), quanto mais organizações da mesma classificação 

social a pessoa tenha atuado, menor será a sua identificação com qualquer uma delas. 

Além disso, pessoas que tenham experimentado algum tipo de mentoria na organização 

(Hunt e Michael, 1983), apresentam níveis maiores de satisfação no trabalho (Hall e 

Schneider, 1972) e como consequência maiores níveis de identificação com a 

organização. A mesma tendência ocorre para a pessoa que tem como característica ser 

mais sentimental.  

2.3 Comportamento de Voz  

Van Dyne e LePine (1998), definem comportamento de voz como um 

comportamento que enfatiza uma expressão construtiva que tem a intenção de melhorar 

algum aspecto e não apenas criticar, mesmo quando a sugestão proposta não esteja de 

acordo com a opinião dos outros. O comportamento de voz é importante quando o 

ambiente organizacional é dinâmico e novas ideias conseguem tornar as melhorias mais 

fáceis de serem implementadas (Nemeth e Staw, 1989).  

Diversos autores destacam a importância da contribuição do comportamento de 

voz e do comportamento orientado para a mudança, porém, o comportamento de voz 

especificamente tem ganhado cada vez mais importância em função da necessidade de 

flexibilidade, inovação e melhoria contínua (Howard, 1995).  

Van Dyne e LePine (1998) apontam que a voz tem papel fundamental em 

trabalhos realizados em grupos, onde o compartilhamento da responsabilidade dos 

resultados (Sundstrom, DeMeuse, e Futrell, 1990), são cada vez mais utilizados no 

enfrentamento aos ambientes competitivos que exigem soluções rápidas e alta 

flexibilidade (llgen, 1994). Nesses casos, é fundamental que os profissionais 



compartilhem informações, ideias, insights e conhecimento para que uma visão com 

diferentes pontos de vista seja considerada nas decisões a serem tomadas.  

2.4 Promoção do Diálogo e Comunicação Aberta  

A promoção do diálogo e comunicação aberta se refere ao grau que a comunicação 

honesta e aberta é presente dentro de uma equipe (Bresó et al., 2008). Segundo os autores, 

a comunicação aberta entre o líder e os membros da equipe e entre os membros em si é 

fundamental para que seja possível: reportar problemas ou dificuldades encontradas no 

desenvolvimento de tarefas que precisam ser eliminadas para que a mesma possa ser 

concluída de forma positiva; reportar problemas na própria performance ou de outro 

membro da equipe; não esconder eventuais erros quando acontecerem; reconhecer frente 

ao grupo eventuais gaps de conhecimento sobre diferentes assuntos ou sobre como fazer 

determinada tarefa; questionar os membros do grupo sobre pontos que podem não estar 

totalmente claros; preferir ouvir diversos pontos de vista para tomar a melhor decisão de 

equipe; poder expressar abertamente sua opinião nas reuniões de equipe, ainda que ela 

seja diferente da maioria do grupo ou até mesmo do chefe.  

2.5 Confiança no Líder  

Ripperger (1998), traz uma definição de confiança onde duas condições precisam 

ser satisfeitas para que se haja uma relação de confiança: a coexistência de uma 

expectativa de confiança e uma ação baseada em confiança. Portanto, uma expectativa de 

confiança é definida como a expectativa de quem confia (A) em outra pessoa (B), tendo 

como crença que ela não irá agir de forma oportunista, ou seja, a ação baseada em 

confiança é um investimento voluntário de quem confia (A), onde existe um risco 

comportamental e que por outro lado não haja um mecanismo explicito de segurança ou 

defesa. Para Rousseau et al. (1998), a confiança se caracteriza por um estado psicológico 

que compreende a intenção de estar aberto a vulnerabilidade com base em expectativas 

positivas das intenções ou comportamentos de outra pessoa.  

Para as organizações, as relações de liderança baseadas em confiança tendem a 

proporcionar resultados mais eficientes, visto que os níveis de autonomia, liberdade e o 

estímulo para a criatividade são maiores (Zanini, 2016). Além disso, em organizações 

com níveis mais altos de confiança destaca-se o fato de os indivíduos promoverem um 

maior compartilhamento de informação de maneira informal.  



Gillepsie e Mann (2004), mostra a confiança dentro das organizações separada em 

dois comportamentos: pessoal, relacionada ao compartilhamento de questões ligadas aos 

aspectos íntimos, pessoais ou particulares e o profissional, que se relaciona com o 

compartilhamento de informações no ambiente de trabalho, ou seja, associada a quanto a 

pessoa deposita confiança em alguém dentro da organização para assumir e compartilhar 

informações acerca de demandas profissionais.  

2.6 Aprendizagem Colaborativa de Equipe  

De acordo com Bresó et al. (2008), a aprendizagem colaborativa é representada 

pelo grau que os membros da equipe enxergam e usam como fonte o conhecimento dos 

outros membros da equipe, de tal forma que a partir do momento que a equipe entende 

que pode aprender com os diferentes membros, eles são estimulados a aprender entre si 

trazendo diferentes visões e conhecimentos antes de uma tomada de decisão.    

A aprendizagem colaborativa de equipe envolve a transmissão e construção do 

conhecimento, que acontece quando nenhum membro da equipe é visto como a única 

autoridade em determinado assunto e assim, as interações baseadas na reciprocidade são 

estabelecidas (Tomasello, Kruger, and Ratner, 1993).  

2.7 Pressão por Desempenho  

Para Baumeister (1984), a pressão é definida como qualquer fator ou combinação 

de fatores que aumentam a importância para performar bem em determinada situação. 

Para Gardner (2012), a pressão é uma força externa imposta ao grupo em questão.  Nesse 

sentindo, o autor considera três fatores interrelacionados para definir a pressão por 

desempenho: responsabilidade compartilhada de resultados, maior controle detalhado e 

avaliação do seu trabalho, e consequências significativas associadas a performance da 

equipe.  

Quem pode exercer a pressão por desempenho são os clientes ou chefes que 

recebem, revisam ou usam a produção desenvolvida pela equipe, onde, quanto mais eles 

consideram o desempenho de alta qualidade como um fator essencial, maior a pressão por 

desempenho a equipe estará submetida (Hackman. 1986).   

Gardner (2012) diferencia a pressão de desempenho de outros tipos de pressão 

como por exemplo a pressão por tempo ou a pressão por conta de uma crise específica. 

Enquanto a pressão por desempenho tem como papel principal elevar ao máximo o nível 



de performance da equipe, a pressão do tempo tem como objetivo atingir um marco e a 

pressão de uma crise a sobreviver dela mesma.   

2.8 Medidas de Segurança  

A segurança é uma grande preocupação para as organizações, considerando que é 

uma fonte considerável de custos diretos e indiretos (Neal e Griffin, 2006). O modelo 

apresentado por Neal e Griffin (2000), aponta para uma discussão que busca compreender 

de maneira mais ampla as relações que estão por trás dos comportamentos de segurança. 

Diferente de outros estudos que usualmente abordam as principais causas de acidentes ou 

incidentes a fatores exclusivamente no nível individual, os autores mostram que o clima 

organizacional geral prevê o clima de segurança de uma organização, e esse clima de 

segurança influencia a performance de segurança através dos seus efeitos no 

conhecimento e na motivação.  

Com relação ao clima de segurança, ele é considerado como uma forma do clima 

organizacional, que por sua vez é um constructo multidimensional que abrange uma 

ampla gama de avaliações individuais do ambiente de trabalho (James e James, 1989). A 

percepção geral do contexto organizacional pode influenciar as interações entre 

indivíduos (Griffin e Mathieu, 1997), além de se desenvolver à medida que os indivíduos 

atribuem significado ao seu contexto organizacional com base na significância do 

ambiente para valores individuais (James et al.,1990). Dessa forma, o clima 

organizacional exerce um forte impacto sobre a motivação individual para alcançar os 

resultados (Brown e Leigh, 1996) e apresenta influência no nível de conhecimento e 

habilidades, aumentando a participação em atividades como treinamentos (Morrison et 

al., 1997).  

Com relação a performance de segurança, Neal e Griffin (2000) apontam além da 

motivação outras duas dimensões para serem incorporadas: conformidade e participação. 

A primeira representa o quanto aderente aos procedimentos de segurança e execução do 

trabalho de maneira os profissionais estão executando. A segunda reflete o envolvimento 

mútuo entre os colegas de trabalho se ajudarem, promovendo os programas de segurança 

da empresa, se esforçando para melhorar a segurança no ambiente de trabalho e 

demonstrando iniciativa. Embora alguns autores tenham visões diferentes, de acordo com 

Campbell et al. (1993), existem três fatores determinantes individuais para diferenciar a 

performance: conhecimento, habilidade e motivação.  



Zohar (2003) argumenta que as percepções do clima de segurança refletem as 

crenças dos funcionários sobre a prioridade de segurança e que essas percepções 

influenciam nos resultados de comportamento de segurança. Além disso, Zohar (2000) 

aponta que o clima de segurança do grupo influencia a motivação de segurança, uma vez 

que sinaliza a todos o modelo de comportamento seguro esperado.  

3 Hipóteses e Modelo de Pesquisa  

Ao longo dos anos, diversos autores (ex: Petersen, 1996; Flin and Yule, 2004) têm 

destacado a importância da liderança nos resultados de segurança (Martínez-Córcoles et 

al., 2011).  

De acordo com Flin e Yule (2004), investigações de grandes acidentes no setor de 

energia revelaram que um fator chave para manter bons níveis de segurança nas indústrias 

de alto risco está na qualidade e comprometimento do seu quadro gerencial. Nesse 

sentido, é citado o exemplo do acidente da plataforma de petróleo Piper Alpha, onde 167 

pessoas vieram a óbito e o inquérito de investigação apontou como causa diversos 

aspectos relacionados a falhas no sistema de gestão de segurança (Cullen, 1993). 

Adicionalmente, outro caso emblemático mencionado pelos autores na indústria de alto 

risco foi o evento ocorrido na planta industrial nuclear de Chernobyl, onde a cultura de 

segurança foi apontada como a grande culpada pelo evento sendo suportada fortemente 

pela falha no comprometimento da liderança com a segurança e o quanto era demonstrada 

isso para a força de trabalho. Dessa forma, conforme abordado no referencial teórico, a 

liderança empoderadora tem dentre as suas dimensões o aspecto relacionado a liderança 

pelo exemplo, definindo altos padrões de performance para servirem de exemplo para a 

equipe, bem como a abordagem de manter a equipe informada, deixando claro os 

objetivos e propósitos da empresa para o grupo de trabalho além de explicar regras e 

expectativas que são depositadas sobre o grupo.  

Martínez-Córcoles et al. (2011) analisaram o impacto do comportamento dos 

líderes nos comportamentos de segurança em uma planta nucelar, utilizando o modelo da 

liderança empoderadora nessa abordagem. Como resultado do estudo, foi apresentado 

que a liderança empoderadora gera um maior clima de segurança e isso prediz a percepção 

dos comportamentos de segurança dos empregados. Avançando nesse tema, Martínez- 

Martínez-Córcoles et al. (2012) apresentam como conclusão que os comportamentos de 



liderança empoderadora geram altos níveis de comportamentos de conformidade e 

participação em segurança pelos membros da equipe.  

Diante no referencial teórico e nas discussões expostas acima, o estudo atual 

propõe a seguinte hipótese de pesquisa: 

(H1): A liderança empoderadora afeta positivamente as medidas de segurança 

em um ambiente organizacional.  

Segundo Srivastava, Bartol, e Locke (2006), a liderança empoderadora tem o 

potencial de reforçar o compartilhamento de conhecimento em grupos ao atribuir aos seus 

membros autonomia. Conforme Tomasello, Kruger, e Ratner (1993), o aprendizado 

colaborativo envolve a transmissão e construção do conhecimento em grupo. De acordo 

com Panitz (1997), o melhor resultado do aprendizado colaborativo de equipe é o 

desenvolvimento do conhecimento compartilhado ou construído.  

Com relação a segurança, Griffin and Neal (2000) mostraram que o conhecimento 

de segurança é um mediador entre clima de segurança e performance de segurança, onde 

o conhecimento de segurança prediz o comportamento e a participação de segurança. 

Martínez-Córcoles et al. (2012) mostram que o aprendizado colaborativo de equipe media 

a relação entre liderança empoderadora e o comportamento de segurança dos empregados. 

Esse achado está na linha do que é apresentado por Lee et al. (2019) onde foi confirmado 

o efeito mediador do compartilhamento de conhecimento na relação entre a liderança 

empoderadora e o comportamento de segurança em uma indústria médica.  

Diante no referencial teórico e nas discussões expostas acima, o estudo atual 

propõe a seguinte hipótese de pesquisa: 

(H2): O aprendizado colaborativo de equipe media a relação entre a liderança 

empoderadora e as medidas de segurança em um ambiente organizacional.  

HU e Casey (2021), construíram um modelo para verificar o papel da identificação 

com a organização na motivação de segurança e no comportamento de voz de segurança, 

além de avaliarem o impacto moderador do comprometimento em segurança da liderança 

e da segurança psicológica com profissionais da área de saúde. Os autores comprovaram 

que a identificação com a organização é positivamente relacionada ao comportamento de 

voz de segurança, bem como que a motivação de segurança tem papel mediador nessa 

relação. Além disso, pode ser observado também que, o comprometimento em segurança 



da liderança modera o efeito indireto da identificação com a organização no 

comportamento de voz de segurança através da motivação de segurança.  

Diante no referencial teórico e nas discussões expostas acima, o estudo atual 

propõe a seguinte hipótese de pesquisa: 

(H3): A identificação com a organização de equipe media a relação entre a 

liderança empoderadora e as medidas de segurança em um ambiente organizacional.  

Em estudo realizado por Schwappach e Richard (2021), foi identificado que 

quando a liderança demonstra um compromisso com a segurança e promove uma 

comunicação aberta sobre o tema, os empregados têm uma disposição maior para falar 

sobre o assunto e consequentemente, acabam assumindo um comportamento de voz, ou 

seja, passam a se expressar de forma construtiva focando na melhoria de algum processo 

(Van Dyne e LePine, 1998). Essa disposição maior para se expressar pode se refletir em 

níveis mais altos de motivação de segurança e consequentemente na conformidade e 

participação em segurança, conforme apontados previamente por Neal e Griffin (2006).  

Diante no referencial teórico e nas discussões expostas acima, o estudo atual 

propõe as seguintes hipóteses de pesquisa: 

(H4): A promoção do diálogo e comunicação aberta media a relação entre a 

liderança empoderadora e as medidas de segurança em um ambiente organizacional.  

(H5): O comportamento de voz media a relação entre a liderança empoderadora 

e as medidas de segurança em um ambiente organizacional.  

Como já mencionado anteriormente, a liderança empoderadora aumenta o 

potencial de autogerenciamento de uma equipe, bem como tem aspectos que demonstram 

a proximidade do líder junto a ela, como envolver a equipe nas tomadas de decisão, ajudar 

os membros da equipe a resolver problemas e demonstrar preocupação com o bem-estar 

de todos (Arnold et al., 2000). É esperado que o comportamento empoderador do líder, 

gere níveis mais altos de confiança com seus subordinados tanto no âmbito pessoal quanto 

no profissional. Altos níveis de confiança estão associadas a resultados mais eficientes 

com maiores compartilhamentos de informação de maneira informal (Zanini, 2016). O 

compartilhamento de informação e o aumento da autonomia, irão contribuir para 

melhores resultados na motivação em segurança dos empregados (Martínez-Córcoles et 

al., 2013).  



Diante no referencial teórico e nas discussões expostas acima, o estudo atual 

propõe as seguintes hipóteses de pesquisa: 

(H6): A confiança no líder media a relação entre a liderança empoderadora e as 

medidas de segurança em um ambiente organizacional.  

Conforme apontado pela pesquisa de Gardner (2012), quanto mais uma equipe 

atua sob pressão, mesmo que seus membros estejam motivados para um desempenho alto, 

as equipes são mais propensas a promover comportamentos que andem justamente no 

sentido contrário. Conforme a pressão por desempenho aumenta, mais ocorre uma 

tendência ao grupo de caminhar para o senso comum sem colocar na mesa discussões 

com opiniões diferentes e a utilização dos conhecimentos específicos de cada membro. O 

autor aponta que, em situações que são mais demandadas por resultados e que deveriam 

utilizar esses conhecimentos, menos os grupos altamente pressionados são capazes de o 

fazer. E esse fator vai na contramão das boas práticas para se criar um clima e 

consequentemente um comportamento de segurança, que irão trazer resultados melhores 

com relação aos resultados de segurança.  

Diante no referencial teórico e nas discussões expostas acima, o estudo atual 

propõe as seguintes hipóteses de pesquisa: 

(H7): A pressão por desempenho modera a relação entre a liderança 

empoderadora e as medidas de segurança em um ambiente organizacional, de forma que, 

quanto maior a pressão por desempenho menor serão as medidas de segurança.  

Baseado nas hipóteses apresentadas anteriormente, construímos o nosso modelo 

de pesquisa conforme figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Metodologia  

4.1 Tipo de Pesquisa  

Esta pesquisa possui caráter quantitativo, ou seja, as hipóteses definidas 

inicialmente foram testadas com o objetivo de serem confirmadas ou refutadas através da 

estruturação dos dados e de análises estatísticas. Além disso, de acordo com Vergara 

(2010), esta é uma pesquisa com fins explicativa, onde será investigada prováveis 

relações causais entre as variáveis. Para isso, foi elaborado uma pesquisa bibliográfica, 

onde foi levantado material relevante já publicado sobre o tema como artigos, 

dissertações, informações em sites na internet e outros trabalhos acadêmicos para enfim 

ser realizada a investigação de campo através da aplicação de questionários para o 

público-alvo em questão.  

4.2 Universo e Amostra  

Definiu-se eu que o universo da pesquisa será constituído por pessoas que 

trabalham em uma unidade de negócio de Exploração e Produção (E&P) da empresa Beta. 

A unidade de negócio definida para ser estudada será chamada de Delta e foi escolhida 

por conveniência, pelo fato de o pesquisador ter mais facilidade e acesso aos profissionais 

que trabalham nela.  

Liderança 
Empoderadora 

Pressão por Desempenho 

Promoção do diálogo e 
comunicação aberta 

Aprendizagem colaborativa de 
equipe 

Identificação com a organização 

Confiança no líder 

Comportamento de voz 

Medidas de Segurança 

Figura 3 - Modelo de pesquisa  
Fonte – Elaborada pelo autor 



A unidade de negócio Delta, apresenta no período da pesquisa uma contribuição 

de aproximadamente 35% da produção de óleo e gás da empresa Beta e tem em seu quadro 

profissionais da área operacional, lotados nas plataformas de produção do tipo FPSOs 

(Floating Production Storage and Offloading), e profissionais administrativos que 

prestam suporte para as operações.  

Para o desenvolvimento desse trabalho, foram considerados tanto os profissionais 

que exercem algum grau de liderança formal na estrutura, até quatro níveis de lideranças 

(supervisor, coordenador, gerente setorial e gerente), quanto consultores (especialistas 

técnicos) e profissionais que não tem função. Para exemplificar os níveis hierárquicos, 

segue abaixo um esquemático da estrutura organizacional da área administrativa da 

unidade de negócio: 

 

 

Figura 4 - Organograma da unidade de negócio 
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Em complemento, segue abaixo uma estrutura organizacional típica de uma plataforma 

de produção (FPSO):  



 

Figura 5 - Organograma de um FPSO  
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Portanto, considerando tanto o quadro administrativo quanto offshore e levando em conta 

que a unidade de negócio tem quatro plataformas em operação e outras duas em fase de 

projeto com equipe sendo constituída, o resumo da estrutura organizacional e amostra da 

pesquisa está apresentada na figura 6, lembrando que os questionários foram recebidos a 

partir do nível de Gerente, ou seja, o Gerente Geral não fez do público-alvo da pesquisa.  

 

Figura 6 – Resumo quantitativo de pessoal 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 



Para fins de análise da variável de controle liderança, iremos considerar todos os 

profissionais que têm algum tipo de função dentro da estrutura organizacional, ou seja, 

consultores, supervisores, coordenadores, gerentes setoriais e de plataformas e gerentes.  

 

4.3 Coleta de Dados   

Para a coleta de dados, foi preparado um questionário através da plataforma forms, 

do Windows, onde perguntas referentes às variáveis de interesse dessa pesquisa foram 

estruturadas em 5 seções: variáveis de controle (idade, tempo de empresa, escolaridade, 

função na empresa e regime de trabalho), medidas de segurança (clima de segurança, 

motivação de segurança, conformidade de segurança e participação de segurança), 

liderança empoderadora (liderando através do exemplo, tomador de decisões 

participativo, coaching e informando), confiança no líder e aspectos da organização 

(pressão por desempenho, promoção do diálogo e comunicação, aprendizagem 

colaborativa de equipe, identificação com a organização e comportamento de voz).  

Em 08/11/21 com a apresentação da versão inicial do questionário, do modelo de 

pesquisa proposto junto com os objetivos, foi obtido o “de acordo”, junto a gerência 

imediata do pesquisador, para que a etapa de coleta de dados pudesse ser iniciada. 

Com o intuito de avaliar a compreensão e corrigir eventuais lacunas nos 

questionários, o pesquisador disparou a versão inicial em 11/11/21 através de email para 

sete gestores, onde diversos feedbacks foram absorvidos e considerados para a versão 

final. Após os ajustes, em 18/11/21, também por email, o questionário junto com uma 

breve explicação dos objetivos do trabalho e da garantia de privacidade dos dados dos 

respondentes, foi submetido a toda a amostra considerada anteriormente, ou seja, 1227 

profissionais. Destaca-se que, pelo fato de 588 atuarem em regime de embarque offshore, 

uma parcela significativa estava em período de folga sem acesso ao sistema corporativo. 

Por conta disso e para conseguir capturar também eventuais ausências em função de 

período de férias, um email de reforço foi enviado a todos os participantes novamente na 

data de 29/11/21. Após essas duas submissões, foi obtido 215 questionários válidos 

respondidos, representando 17,5% da amostra total da unidade de negócio, sendo 10,3% 

referente ao público administrativo e 7,2% referente ao público offshore. Considerando 

todas as escalas que compunham o questionário final, o tempo médio de resposta foi 

próximo de 20 minutos. 



4.4 Instrumentos de Medida  

Todos os instrumentos de medida utilizados na pesquisa são oriundos de escalas 

já existentes e validadas previamente em outros estudos presentes no referencial teórico 

dessa pesquisa.  

4.4.1 Liderança Empoderadora  

Para a liderança empoderadora, utilizamos a escala Short Scale de Strivastava et 

al. (2006), adaptada da escala original de Arnold et al. (2000). Essa escala é constituída 

por um total de 15 itens em uma escala Liekert de 5 pontos, onde a faixa de respostas vai 

de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), e medem as cinco dimensões desse 

constructo: liderança pelo exemplo, tomador de decisões participativo, coaching, 

informando e demonstrando preocupação com a equipe. Alguns exemplos de itens 

incluem “meu superior imediato... “define altos padrões para a performance de acordo 

com seu próprio comportamento”... “apoia os esforços dos membros da sua equipe”... 

“explica regras e expectativas para o meu grupo de trabalho”. A escala completa pode ser 

vista no anexo A. 

4.4.2 Identificação com a Organização  

Para a identificação com a organização, utilizamos a escala de Mael et al (1992). 

Essa escala é constituída por um total de 6 itens em uma escala Liekert de 5 pontos, onde 

a faixa de respostas vai de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Alguns 

exemplos de itens incluem “quando alguém critica a minha organização, parece um 

insulto pessoal”.... “quando alguém elogia a minha organização, sinto como um elogio 

pessoal ”. A escala completa pode ser vista no anexo G.  

4.4.3 Comportamento de Voz 

Para comportamento de voz, utilizamos a escala de Van Dyne et al (1998). Essa 

escala é constituída por um total de 6 itens em uma escala Liekert de 5 pontos, onde a 

faixa de respostas vai de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Alguns 

exemplos de itens incluem “eu desenvolvo e faço recomendações sobre questões que afeta 

o meu grupo de trabalho”.... “eu me mantenho informado sobre questões em que minha 

opinião possa ser útil ao meu grupo de trabalho”. A escala completa pode ser vista no 

anexo H.  



4.4.4 Confiança no líder 

Para promoção do diálogo e comunicação colaborativa, utilizamos a escala de 

Gillespie (2003), adaptado e validado para a realidade brasileira por Zanini (2007). Essa 

escala é constituída por um total de 10 itens em uma escala Liekert de 5 pontos, onde a 

faixa de respostas vai de 1 (nem um pouco disposto) a 5 (extremamente disposto). Alguns 

exemplos de itens incluem “quão disposto você se sente em envolver-se em uma das 

seguintes situações com seu superior imediato?...”confiar na capacidade e qualificação 

do seu superior imediato em executar tarefas”.... “depender do seu superior imediato para 

lidar com uma questão importante para você”. A escala completa pode ser vista no anexo 

C.   

4.4.5 Promoção do Diálogo e Comunicação Aberta 

Para promoção do diálogo e comunicação colaborativa, utilizamos a escala de 

Bresó et al (2008). Essa escala é constituída por um total de 5 itens em uma escala Liekert 

de 5 pontos, onde a faixa de respostas vai de 1 (nunca) a 5 (sempre). Alguns exemplos de 

itens incluem “diferentes pontos de vista são expressos de forma aberta e sincera”.... “o 

ponto de vista dos outros também é ouvido”. A escala completa pode ser vista no anexo 

F.  

4.4.6 Aprendizagem Colaborativa de Equipe  

Para promoção do diálogo e comunicação colaborativa, utilizamos a escala de 

Bresó et al (2008). Essa escala é constituída por um total de 4 itens em uma escala Liekert 

de 5 pontos, onde a faixa de respostas vai de 1 (nunca) a 5 (sempre). Alguns exemplos de 

itens incluem “nós aprendemos com os outros”.... “o trabalho em equipe é incentivado 

como uma forma de aprender com os outros”. A escala completa pode ser vista no anexo 

G.  

4.4.7 Pressão por Desempenho  

Para pressão por desempenho, utilizamos a escala de Mitchell et al (2018). Essa 

escala é constituída por um total de 4 itens em uma escala Liekert de 5 pontos, onde a 

faixa de respostas vai de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Alguns 

exemplos de itens incluem “a pressão por resultados no meu ambiente de trabalho é 

alta”.... “meu ambiente de trabalho é orientado para resultado”. A escala completa pode 

ser vista no anexo E.  



4.4.8 Medidas de Segurança  

Para as medidas de segurança, utilizamos a escala de Neal e Griffin (2006). Essa 

escala é constituída por um total de 12 itens em uma escala Liekert de 5 pontos, onde a 

faixa de respostas vai de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), e medem as 

quatro dimensões desse constructo: clima de segurança, motivação de segurança, 

conformidade de segurança e participação de segurança. Alguns exemplos de itens 

incluem “a liderança da empresa enfatiza fortemente a saúde e a segurança no local de 

trabalho”... “eu sinto que é importante manter a segurança todas as vezes”... “eu faço 

esforços extras para melhorar a segurança no trabalho”. A escala completa pode ser vista 

no anexo A. 

5 Resultados   

5.1 Estatística Descritiva da Amostra  

 Com relação as variáveis de controle, o questionário submetido aos 

profissionais solicitava que fosse respondido a respeito de cinco diferentes aspectos: 

idade, tempo de empresa, escolaridade, função na empresa e regime de trabalho. Todos 

as 215 respostas foram completas nesse e o resumo aparece na tabela 1.  

Variáveis Categorias N % 

Idade 

18 a 24 anos 0 0,0% 
25 a 31 anos 9 4,2% 
32 a 38 anos 63 29,3% 
39 a 45 anos 66 30,7% 
46 anos ou mais 77 35,8% 

Tempo de empresa 

0 a 5 anos 8 3,7% 
6 a 11 anos 53 24,7% 
12 a 17 anos 94 43,7% 
18 a 23 anos 36 16,7% 
24 a 29 anos 2 0,9% 
30 anos ou mais 22 10,2% 

Escolaridade 

Técnico 61 28,4% 
Graduação 163 75,8% 
Pós-Graduação Lato Sensu 76 35,3% 
Mestrado 29 13,5% 
Doutorado 8 3,7% 
Pós-Doutorado 2 0,9% 

Função na empresa 
Sem função 154 71,6% 
Consultor 6 2,8% 



Supervisor 9 4,2% 
Coordenador 17 7,9% 
Gerente Setorial 26 12,1% 
Gerente 3 1,4% 

Regime de trabalho 
Offshore 127 59,1% 
Onshore 88 40,9% 

 Total 215  
 
Tabela 1 - Resumo variáveis de controle 
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Os resultados obtidos para cada variável que compõe o modelo proposto, 

apresentados em uma visão dividindo as dimensões, quando aplicável, e seus respectivos 

itens, seguem conforme tabelas 2-9. 

Medidas de Segurança 

Dimensão Item N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Clima de 
Segurança 

A liderança da empresa 
enfatiza fortemente a 
saúde e a segurança no 
local de trabalho 215 4,46 0,81 1 5 
A segurança recebe alta 
prioridade por parte da 
alta liderança 215 4,40 0,86 1 5 
Nossa liderança 
considera segurança 
importante 215 4,57 0,76 1 5 

Motivação de 
Segurança 

Eu sinto que vale a pena 
o esforço para melhorar 
ou manter minha 
segurança pessoal 215 4,95 0,22 4 5 
Eu sinto que é 
importante manter a 
segurança todas as vezes 215 4,93 0,26 4 5 
Eu acredito que é 
importante reduzir o 
risco de acidentes e 
incidentes no trabalho 215 4,98 0,14 4 5 

Conformidade 
de Segurança 

Eu uso todo material de 
segurança necessário 
para realizar meu 
trabalho 215 4,71 0,58 2 5 
Eu obedeço aos 
procedimentos de 
segurança corretos para 
realizar meu trabalho 215 4,79 0,46 3 5 



Eu garanto o mais alto 
nível de segurança para 
realizar meu trabalho 215 4,66 0,53 3 5 

Participação 
de Segurança 

Eu promovo o programa 
de segurança dentro da 
minha organização 215 4,40 0,81 1 5 
Eu faço esforços extras 
para melhorar a 
segurança no trabalho 215 4,34 0,78 2 5 
Eu realizo, 
voluntariamente, tarefas 
ou atividades que 
ajudam a melhorar a 
segurança no trabalho 215 4,19 0,93 1 5 

 
Tabela 2 – Resumo medidas de segurança 
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

 

Liderança empoderadora 

Dimensão Item N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Liderando 
através do 
exemplo 

Meu superior 
imediato   define altos 
padrões para a 
performance de acordo 
com seu próprio 
comportamento 215 4,27 0,93 1 5 
Meu superior imediato 
define um bom exemplo 
a partir da maneira que 
ele se comporta 215 4,33 0,91 1 5 
         
Meu superior imediato 
lidera pelo exemplo 
       215 4,28 1,02 1 5 

Tomador de 
decisões 
participativo 

Meu superior 
imediato   encoraja 
membros da equipe a 
expressar 
ideias/sugestões 215 4,48 0,92 1 5 
Meu superior 
imediato  usa as 
sugestões da equipe 
para tomar decisões 
que nos afetam 215 4,37 0,88 1 5 



         
Meu superior imediato 
dá a oportunidade de 
todos os membros da 
equipe a darem 
opiniões 
       215 4,53 0,84 1 5 

Coaching 

Meu superior 
imediato   ajuda o grupo 
de trabalho a ver as 
áreas nas quais 
precisamos de mais 
treinamento 215 3,76 1,16 1 5 
Meu superior 
imediato  ensina aos 
membros da equipe a 
como solucionar 
problemas por conta 
própria 215 3,87 1,09 1 5 
         
Meu superior imediato 
apoia os esforços dos 
membros da sua equipe 
       215 4,40 0,87 1 5 
Meu superior imediato 
ajuda meu grupo de 
trabalho a focar nos 
nossos objetivos 215 4,22 0,94 1 5 

Informando 

Meu superior 
imediato   explica o 
propósito das políticas 
da companhia para o 
meu grupo de trabalho 215 4,12 1,05 1 5 
Meu superior imediato 
explica regras e 
expectativas para o meu 
grupo de trabalho 215 4,21 1,01 1 5 

Demonstrando 
preoucupação 
com a equipe 

Meu superior 
imediato   demonstra 
preocupação com o 
bem estar dos membros 
do grupo 215 4,36 0,60 1 5 
Meu superior imediato 
separa o tempo para 
discutir as preocupações 
dos membros do grupo 
pacientemente 215 3,86 0,77 1 5 
Meu superior imediato 
mostra preocupação 
pelo sucesso dos 
membros do grupo 215 4,13 0,67 1 5 



Tabela 3 – Resumo liderança empoderadora 
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Confiança no líder 

Item N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Confiar na capacidade e qualificação do 
seu superior imediato em executar 
tarefas 215 4,19 0,92 1 5 
Depender do seu superior imediato para 
lidar com uma questão importante para 
você 215 3,82 1,09 1 5 

Confiar em seu superior imediato para 
apresentar o seu trabalho de forma 
precisa a outras pessoas 215 4,11 1,01 1 5 
Depender do apoio do seu superior 
imediato em situações difíceis 215 4,04 1,05 1 5 
Confiar no julgamento do seu superior 
imediato em relação ao seu trabalho 215 4,06 0,99 1 5 
Compartilhar seus sentimentos pessoais 
com seu superior imediato 215 3,33 1,27 1 5 
Discutir com seu superior imediato 
problemas ou dificuldades relacionadas 
ao trabalho que possam potencialmente 
ser usados para colocar você em 
desvantagem 215 3,75 1,15 1 5 

Fazer confidências ao seu superior 
imediato sobre questões pessoais que 
estejam afetando o seu trabalho 215 3,19 1,29 1 5 

Falar francamente com seu superior 
imediato sobre como você se sente em 
relação ao seu trabalho, até mesmo os 
sentimentos negativos e frustrações 215 3,53 1,24 1 5 
Compartilhar suas crenças e valores 
pessoais com o seu superior imediato 215 3,53 1,25 1 5 

 
Tabela 4 – Resumo confiança no líder  
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Pressão por desempenho 

Item N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

A pressão por resultados no meu 
ambiente de trabalho é alta 215 4,42 0,78 2 5 
Eu sinto uma tremenda pressão para 
produzir resultados 215 4,04 1,01 1 5 



Se eu não produzir bons resultados, meu 
emprego ou função (para líderes) vai 
estar em risco 215 3,84 1,08 1 5 
Meu ambiente de trabalho é orientado 
para resultados 215 4,34 0,76 1 5 

 
Tabela 5 – Resumo medidas pressão por desempenho 
Fonte – Elaborada pelo autor 
 

Promoção do diálogo e comunicação aberta 

Item N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Diferentes pontos de vista são expressos 
de forma aberta e sincera 215 3,95 0,89 1 5 
As pessoas são encorajadas em perguntar 
"por que" independente de sua posição 215 3,80 1,00 1 5 
O ponto de vista dos outros também é 
ouvido 215 4,04 0,88 1 5 

A comunicação de duas vias (chefe-
subordinado e subordinado-chefe) é 
comumente utilizada 215 4,04 0,97 1 5 
Questionamos uns aos outros quando 
achamos que o trabalho pode ser feito 
melhor 215 4,15 0,86 1 5 

 
Tabela 6 – Resumo promoção do diálogo e comunicação aberta  
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Aprendizagem colaborativa de equipe 

Item N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Nós aprendemos com os outros 215 4,47 0,71 2 5 
Conhecimento é compartilhado entre 
diferentes membros da equipe 215 4,28 0,78 2 5 
O trabalho em equipe é incentivado como 
uma forma de aprender com os outros 215 4,33 0,82 1 5 
Nas discussões em grupo, a opinião de 
todos é levada em consideração 215 4,23 0,81 2 5 

 
Tabela 7 – Resumo aprendizagem colaborativa de equipe  
Fonte – Elaborada pelo autor 
 
 
 
 
 
 
 
 



Identificação com a organização 

Item N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Quando alguém critica a Beta, parece um 
insulto pessoal 215 4,03 1,08 1 5 
Sou muito interessado com relação ao 
que os outros pensam a respeito da Beta 215 4,23 0,93 1 5 
Quando falo da Beta, costumo dizer "nós" 
em vez de "eles" 215 4,53 0,82 1 5 

Os sucessos da Beta são os meus sucessos 215 4,40 0,88 1 5 
Quando alguém elogia a Beta, sinto como 
um elogio pessoal 215 4,25 0,96 1 5 
Se uma notícia na mídia criticasse a Beta, 
eu me sentiria envergonhado 215 4,02 1,11 1 5 

 
Tabela 8 – Resumo identificação com a organização  
Fonte – Elaborada pelo autor 
 

 
Comportamento de voz 

Item N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Eu desenvolvo e faço recomendações 
sobre questões que afetam o meu grupo 
de trabalho 215 4,33 0,72 2 5 

Eu falo e incentivo outras pessoas do meu 
grupo a se envolverem em questões que 
afetam o grupo 215 4,32 0,84 1 5 

Eu comunico minhas opiniões sobre 
questões de trabalho para outras pessoas 
do  meu grupo, mesmo que a minha 
opinião seja diferente e outras pessoas 
no grupo discordem de mim 215 4,43 0,68 2 5 

Eu me mantenho informado sobre 
questões em que minha opinião possa ser 
útil ao meu grupo de trabalho  215 4,44 0,69 1 5 
Eu me envolvo em questões que afetam a 
qualidade de vida no trabalho do meu 
grupo 215 4,38 0,76 1 5 

Eu falo abertamente no meu grupo dando 
ideias para novos projetos ou mudanças 
em procedimentos 215 4,47 0,69 2 5 

 
Tabela 9 – Resumo comportamento de voz  
Fonte – Elaborada pelo autor 

 



De forma resumida, a visão integrada dos resultados obtidos para cada variável é 

apresentada na tabela 10. 

Resumo das variáveis 

Item N Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Medidas de segurança 215 4,61 0,35 1 5 
Liderança empoderadora 215 4,21 0,70 1 5 
Confiança no líder 215 3,76 0,92 1 5 
Pressão por desempenho 215 4,16 0,70 1 5 
Promoção do diálogo e comunicação aberta 215 3,99 0,80 1 5 
Aprendizagem colaborativa de equipe 215 4,33 0,65 1 5 
Identificação com a organização 215 4,24 0,74 1 5 
Comportamento de voz 215 4,39 0,59 1 5 

 
Tabela 10 – Resumo das variáveis  
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Com o objetivo de verificar se as variáveis estão ou não altamente 

correlacionadas, rodamos a matriz de correlação e o resultado pode ser verificado na 

tabela 11. 

Matriz de correlação 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Medidas de segurança (1) 1,0        

Liderança empoderadora (2) 0,45 1,00       

Confiança no líder (3) 0,38 0,79 1,00      

Pressão por desempenho (4) 0,23 0,08 0,05 1,00     

Promoção do diálogo e com. (5) 0,33 0,72 0,75 0,02 1,00    

Aprendizagem colaborativa de eq. (6) 0,41 0,56 0,54 0,10 0,61 1,00   

Identificação com a organização (7) 0,33 0,18 0,25 0,10 0,12 0,18 1,00  

Comportamento de voz (8) 0,32 0,24 0,27 0,09 0,26 0,18 0,41 1,00 
 
Tabela 11 – Matriz de correlação entre as variáveis analisadas 
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

É possível observar que, algumas variáveis apresentam uma forte correlação, 

como por exemplo a confiança no líder e a liderança empoderadora e a variável promoção 

do diálogo e comunicação com a confiança no líder e com a liderança empoderadora.  

5.1 Testes de Hipóteses  

Para testar a hipótese 1 (H1) do nosso modelo foi realizada uma regressão através 

do software SPSS 26, conforme modelo 1 da tabela 12, onde demonstramos o efeito 

positivo da liderança empoderadora nas medidas de segurança (β = 0,425, p<0,001), 



confirmando assim a primeira hipótese (H1) e respondendo à pergunta de pesquisa 

onde, a liderança empodera influencia positivamente nas medidas de segurança de uma 

em uma unidade de negócio do setor de óleo e gás. É possível notar também que existe 

um efeito significativo das variáveis de controle escolaridade (β = 0,140, p<0,05), função 

na empresa (ser ou não líder) ((β = 0,189, p<0,001) e regime de trabalho (offshore ou 

administrativo), na relação entre a liderança empoderadora e as medidas de segurança.  

VD: Medidas de Segurança 

  Modelo 1 

Liderança 
empoderadora 

,425*** 

 (0,025) 

Idade 0,12 
 (0,29) 

Tempo na Empresa -0,65 
 (0,21) 

Escolaridade ,140* 

 (0,22) 

Função na empresa ,189* 

 (0,047) 

Regime de trabalho ,209* 

  (0,044) 

_cons 3,564 

  (0,146) 

N 215 

   

Tabela 12 – Modelo 1: Lid. Empod. X Med. Seg 
Nota1. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
Nota2. Desvio Padrão em parênteses 

 

Na sequência, rodamos o modelo para verificar o efeito moderador da pressão por 

desempenho na relação entre a liderança empoderadora e as medidas de segurança. 

Conforme podemos observar na interação das variáveis, apresentada na saída do modelo, 

tabela 13, não há efeito significativo na interação entre as variáveis (p=0,9151). Dessa 

forma, não é possível identificar o efeito moderador da pressão por desempenho na 

relação entre a liderança empoderadora e as medidas de segurança, refutando a hipótese 

7 (H7). 

 



 coeff se t p LLCI ULCI 
constant 3,3279 ,4649 7,1588 ,0000 

 
2,4113 4,2444 

Lideranc ,1811 ,1083 1,6719 ,0961 -,0325 ,3947 
Pressao ,0678 

 
,1101 ,6152 ,5391 -,1494 ,2849 

Interação  -,0016 ,0261 -,0610 0,9515 -,0531 ,0499 
Idade ,0474 ,0285 1,6619 ,0981 -,0088 ,1036 
Temp -,0237 

 
,0213 -1,1152 ,2661 -,0656 ,0182 

Esc ,0440 0,0219 2,0118 ,0456 ,0009 ,0871 
Lider ,1163 ,0488 2,3837 ,0181 ,0201 ,2125 

Regime ,1405 
 

,0443 3,1735 ,0017 ,0532 ,2277 

 
 R2-

chng          
       F df1 df2 p 

X*W      
 

,0000        ,0037   1,0000    205,0000      ,9515   Não significante 

Tabela 13 – Análise de moderação pressão por desempenho  

 

De acordo com a análise dos caminhos, proposta inicialmente por Judd e Kenny 

(1981) e posteriormente aprimorada por Baron e Kenny (1986).), para testar o papel 

mediador de uma variável na relação entre outras duas, quatro condições devem 

necessariamente ocorrer:  

1. A variável independente afetar significativamente a variável mediadora;  

2. A variável independente afetar significativamente a variável dependente na ausência 

da mediadora;  

3. A variável mediadora ter efeito significativo sobre a variável dependente;  

4. O efeito da variável independente sobre a variável dependente deve enfraquecer no 

momento que a variável mediadora é adicionada, ou seja, o valor de β deve ser 

reduzido.  

A análise de mediações foi realizada através do Process 3.0 no SPSS 26, utilizando 

o modelo de bootstrap com 5.000 repetições. O efeito de mediação é significativo caso o 

intervalo de confiança (CI) não contenha zero (Preacher et al. 2010).  

Levando em conta os critérios apresentados acima e rodando os modelos para 

testar todas as variáveis mediadoras propostas nesse trabalho chegamos aos resultados 

apresentados na tabela 14.   

 



Variável mediadora Hipotese       Effect  
         

BootSE    BootLLCI  
 

BootULCI 
Efeito 

mediador 

Aprendizado 
colaborativo de 
equipe H2 0,559 0,0192 0,0192 0,0949 Sim 
Identificação com a 
organização H3 0,0152 0,0074 0,0019 0,0311 Sim 
Promoção do 
diálogo e 
comunicação 
aberta H4 0,0182 0,027 -0,0348 0,0706 Não 
Comportamento de 
voz H5 0,0264 0,0115 0,0088 0,0533 Sim 

Confiança no líder   H6 0,0132 0,0346 -0,0524 0,0815 Não 
Tabela 14 – Análise do efeito mediador das variáveis  

 

Dessa forma, podemos confirmar o efeito mediador do aprendizado colaborativo de 

equipe (CI= [0,192  ,  0,0949]), da identificação com a organização (CI= [0,0019  ,  

0,0311]) e do comportamento de voz (CI= [0,0088  ,  0,0533]) confirmando as hipóteses 

2 (H2), 3 (H3) e 5 (H5), respectivamente. Por outro lado, para as variáveis promoção do 

diálogo e comunicação aberta (CI= [-0,0348  ,  0,0706]) e  confiança no líder (CI= [-

0,0524  ,  0,0815]), não foi possível identificar o efeito mediador e dessa forma as 

hipóteses 4 (H4) e 5 (H5) foram refutadas. O resumo dos testes das hipóteses é 

apresentado na tabela 15. 

Hipótese 
Hipótese 

confirmada? 

H1 A liderança empoderadora afeta positivamente as medidas de 
segurança em um ambiente organizacional 

Sim 

H2 
O aprendizado colaborativo de equipe media a relação entre a 
liderança empoderadora e as medidas de segurança em um 
ambiente organizacional 

Sim 

H3 
A identificação com a organização de equipe media a relação entre a 
liderança empoderadora e as medidas de segurança em um 
ambiente organizacional 

Sim 

H4 
A promoção do diálogo e comunicação aberta media a relação entre 
a liderança empoderadora e as medidas de segurança em um 
ambiente organizacional 

Não 

H5 
O comportamento de voz media a relação entre a liderança 
empoderadora e as medidas de segurança em um ambiente 
organizacional 

Sim 

H6 
A confiança no líder media a relação entre a liderança 
empoderadora e as medidas de segurança em um ambiente 
organizacional 

Não 



H7 

A pressão por desempenho modera a relação entre a liderança 
empoderadora e as medidas de segurança em um ambiente 
organizacional, de forma que, quanto maior a pressão por 
desempenho menor serão as medidas de segurança 

Não 

Tabela 15 – Resumo das hipóteses testadas.   

 

6 Discussão  

Essa pesquisa teve como pano de fundo a investigação através de uma pesquisa 

quantitativa de como o perfil de liderança empoderadora pode influenciar nas medidas de 

segurança de uma unidade de negócios do setor de óleo e gás, até então um ambiente que 

não fora explorado em outras pesquisas nesse sentido. A amostra utilizada foi de 215 

respondentes, entre líderes e profissionais sem papel de liderança, e que atuam em 

regimes de trabalho embarcado (offshore) e administrativo (onshore).  

A influência positiva entre as duas variáveis foi confirmada com os resultados 

dessa pesquisa e está em linha com estudos anteriores. Martínez-Córcoles et al. (2011), 

após analisarem o comportamento de segurança dos líderes em uma planta nuclear, com 

a abordagem da liderança empoderadora, chegaram a conclusão que esse perfil gera um 

maior clima de segurança, o que acaba por potencializar tanto a percepção dos 

empregados quanto os seus comportamentos mais seguros, gerando níveis mais altos de 

conformidade e participação no tema de segurança.  

 Além disso, o estudo trouxe também uma perspectiva mais ampla da relação entre 

as duas variáveis principais e avaliou os papeis mediadores de outras variáveis nessa 

relação. Pudemos observar os efeitos significativos na mediação do aprendizado 

colaborativo de equipe, onde a forma como os membros enxergam os demais como fonte 

de conhecimento (Bresó et al, 2008), acaba potencializando a transmissão e a construção 

do conhecimento de um grupo (Tomasello, Kruger, e Ratner, 1993). Cabe destaque no 

fato da liderança empoderadora atribuir autonomia no compartilhamento de informação 

aos subordinados e o conhecimento de segurança predizer tanto o comportamento quanto 

a participação em segurança (Griffin e Neal, 2000).  

 Outro efeito mediador proposto e confirmado foi com relação ao comportamento 

de voz, onde a expressão dos empregados de maneira assertiva e autônoma com foco na 

melhoria de algum processo (Van Dyne e LePine, 1998), trazem um impacto importante 

tanto nos aspectos relacionados a motivação, conformidade e participação em segurança, 



apontados por Neal e Griffin (2006). Em linha com este ponto, existem algumas 

iniciativas dentro da unidade de negócios Delta que tem por objetivo “dar voz” para a 

força de trabalho, sobretudo quando o posicionamento se refere a algum aspecto de 

segurança. Lemas como “na dúvida pare”, “enxergando qualquer problema reporte” ou 

“devemos cuidar da nossa segurança e dos nossos colegas”, reforçam a ideia de que o 

empregado tem espaço para se posicionar quando deparado com algum problema pela 

frente.  

 O último efeito mediador proposto e confirmado está relacionada a identificação 

com a organização. A identificação com a organização está, a nível individual, ligada ao 

tempo que uma pessoa faz parte da mesma (Hall e Schneider, 1972) e como proposto por 

Ashforth e Mael (1986 e 1992), maiores níveis de identificação apontam para um maior 

suporte a organização. De acordo com os dados levantados na pesquisa, mais de 70% dos 

respondentes tinham 12 ou mais anos de empresa, ainda permanecem nela e os níveis de 

turnover são menores que o usual na indústria. Além disso, outro fator relevante é o 

prestígio da organização, que está diretamente ligada a identificação com ela (March e 

Simon, 1958). Levando em conta o contexto nacional da empresa Beta, a sua importância 

para a economia do país e considerando os achados apresentados por Hu e Casey (2021), 

onde a identificação com a organização se relaciona de maneira positiva com o 

comportamento de voz de segurança, sendo mediado pela motivação de segurança, já era 

esperado que obtivéssemos altos níveis relacionados a essa variável quando analisados na 

empresa Beta e que a hipótese dessa mediação fosse confirmada. 

Em empresas de óleo e gás, sobretudo na área de exploração e produção (E&P), 

existe de um lado uma constante pressão por parte da continuidade operacional, aumento 

da eficiência e aumento de produção, enquanto por outro lado, a necessidade de se criar 

e atender todos os aspectos relacionados à segurança. Sendo ou não uma preocupação 

genuína das organizações, cada vez mais existe uma cobrança externa para que o tema 

seja valorizado e posto em prática, o que acaba culminando, conforme apontado por Neal 

e Griffin (2006), em uma grande preocupação organizacional, considerando os custos 

diretos e indiretos.  

Nesse sentindo, podemos observar que, é fundamental existir não só um discurso 

em favor da segurança, mas também a demonstração de ações claras e objetivas por parte 

da liderança em todos os níveis hierárquicos de uma organização, da importância que é 

dada para o tema. Em eventos catastróficos, como da plataforma Piper Alpha e da planta 



industrial de Chernobyl, o comprometimento do quadro gerencial e a gestão da segurança 

foram apontadas como pontos principais para o desencadeamento dos eventos (Flin e 

Yule, 2004). Portanto, é necessário que haja um constante questionamento organizacional 

com relação a como que a empresa está se posicionando acerca do tema em questão e o 

mais importante é compreender como que esse tema permeia toda a estrutura 

organizacional chegando até as frentes operacionais.  

O resultado desse trabalho confirma a importância que as organizações devem ter 

na contratação e escolha dos profissionais que estão assumindo os cargos de liderança, 

uma vez que o perfil de quem está no comando é capaz de influenciar o clima de 

segurança de uma organização, que por sua vez traz impactos nos comportamentos de 

segurança dos empregados (conformidade e participação de segurança) (Martínez-

Córcoles et al., 2011; Martínez-Córcoles et al., 2013).  Além disso, um plano de 

capacitação, desenvolvimento e treinamento, pode ser pensando para as organizações, 

trazendo assim uma maior assertividade na potencialização de resultados estratégicos de 

segurança, que como apresentado anteriormente, tem cada vez mais aparecido como 

prioridade, a exemplo da relevância da métrica de topo TAR na empresa estudada nessa 

pesquisa.   

7 Limitação e Pesquisas Futuras  

Como todos os dados coletados nessa pesquisa foram de participantes dentro de 

uma mesma unidade de negócio de uma mesma empresa, e mesmo tendo respaldo teórico 

para as hipóteses aqui confirmadas, é necessário ter cautela com eventuais extrapolações 

dos resultados obtidos para realidades de outras empresas ou áreas empresariais. Nesse 

sentido, fica uma sugestão para que outras pesquisas sejam realizadas em empresas que 

são caracterizadas de alto risco, onde a segurança é um claro valor estratégico e que atuam 

no mesmo nicho da empresa Beta. 

Com relação aos respondentes, levando em conta que havia algumas perguntas 

que avaliavam o perfil dos respectivos superiores imediatos e ainda que tenha sido 

garantido o anonimato e o tratamento das informações de maneira estatística, as respostas 

podem ter sofrido algum tipo de influência no sentido de avaliar de maneira mais positiva 

os itens relacionados a liderança empoderadora e confiança no líder. Ainda nessa linha, 

considerando a grande e clara importância dada pela alta administração da empresa aos 

aspectos de segurança, os itens dessa escala também podem ter sofrido algum tipo 



influência caso o respondente não tenha confiado completamente na privacidade dos 

dados adquiridos.  

Um outro ponto importante relacionado a amostra dos respondentes é que, embora 

tenha sido delimitado que o universo fosse apenas de profissionais próprios da empresa, 

não considerando terceirizados, existe uma quantidade significativa destes profissionais 

atuando nas frentes operacionais. Levando em conta que na maior parte das vezes existe 

uma rotatividade relevante destes empregados dentro da unidade de negócio e que de fato 

eles não tem um vínculo de trabalho com a empresa Beta, poderíamos ter alguns 

resultados diferentes caso também fosse considerado estas respostas. Este ponto se faz 

importante, uma vez que, como estamos avaliando uma relação do perfil de liderança 

empoderadora com as medidas de segurança e, no caso destes profissionais, a liderança 

formal deles não está no ambiente de trabalho onde ele presta serviço, estaríamos trazendo 

uma terceira perspectiva para a nossa pesquisa que pode se mostrar interessante para 

pesquisas futuras.    

Por fim, embora essa pesquisa tenha buscado testar a mediação de cinco variáveis 

na relação entre a liderança empoderadora e as medidas de segurança, onde três das 

hipóteses foram confirmadas e duas das hipóteses foram refutadas, existe um espaço na 

busca de outras variáveis que possam promover essa mediação e que sejam apoiadas em 

estudos anteriores como por exemplo, segurança psicológica, estresse percebido, 

satisfação no trabalho, entre outros.  
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Apêndices e/ou Anexos  

Anexo A – Questionário medidas de segurança 

Variável Escala Item 

Faixa de respostas 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Medidas de 
Segurança  - 
Clima de 
Segurança 

Neal e 
Griffin 
(2006) 

A liderança da 
empresa enfatiza 
fortemente a 
saúde e a 
segurança no 
local de trabalho.           

A segurança 
recebe alta 
prioridade por 
parte da alta 
liderança.           

Nossa liderança 
considera 
segurança 
importante.            

Medidas de 
Segurança  - 
Motivação de 
Segurança 

Neal e 
Griffin 
(2006) 

Eu sinto que vale 
a pena o esforço 
para melhorar ou 
manter minha 
segurança 
pessoal.            

Eu sinto que é 
importante 
manter a 
segurança todas 
as vezes.            
Eu acredito que é 
importante 
reduzir o risco de 
acidentes e 
incidentes no 
trabalho.           

Medidas de 
Segurança - 
Conformidade  
de Segurança 

Neal e 
Griffin 
(2006) 

Eu uso todo 
material de 
segurança 
necessário para 
realizar meu 
trabalho.           
Eu obedeço aos 
procedimentos de 
segurança 
corretos para 
realizar meu 
trabalho.            

Eu garanto o 
mais alto nível de 
segurança para 
realizar meu 
trabalho.            



Medidas de 
Segurança - 
Participação  de 
Segurança 

Neal e 
Griffin 
(2006) 

Eu promovo o 
programa de 
segurança dentro 
da minha 
organização.            

Eu faço esforços 
extras para 
melhorar a 
segurança no 
trabalho.            
Eu realizo, 
voluntariamente, 
tarefas ou 
atividades que 
ajudam a 
melhorar a 
segurança no 
trabalho.           

 

 

 

Anexo B - Questionário liderança empoderadora 

 

Variável Escala Item 

Faixa de respostas 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Liderança 
empoderadora 
- Liderando 
atrés do 
exemplo 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato define 
altos padrões 
para 
performance de 
acordo com seu 
próprio 
comportamento           

Liderança 
empoderadora 
- Liderando 
atrés do 
exemplo 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato define 
um bom 
exemplo a partir 
da maneira que 
ele se comporta           

Liderança 
empoderadora 
- Liderando 
atrés do 
exemplo 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

 
Meu superior 
imediato lidera 
pelo exemplo           



Liderança 
empoderadora 
- Tomador de 
decisões 
participativo 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato   
encoraja 
membros da 
equipe a 
expressar 
ideias/sugestões           

Liderança 
empoderadora 
- Tomador de 
decisões 
participativo 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato  usa as 
sugestões da 
equipe para 
tomar decisões 
que nos afetam           

Liderança 
empoderadora 
- Tomador de 
decisões 
participativo 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

 
Meu superior 
imediato dá a 
oportunidade de 
todos os 
membros da 
equipe a darem 
opiniões           

Liderança 
empoderadora 
- Coaching 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato   ajuda 
o grupo de 
trabalho a ver as 
áreas nas quais 
precisamos de 
mais 
treinamento           

Liderança 
empoderadora 
- Coaching 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato  ensina 
aos membros da 
equipe a como 
solucionar 
problemas por 
conta própria           

Liderança 
empoderadora 
- Coaching 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

 
Meu superior 
imediato apoia 
os esforços dos 
membros da sua 
equipe           

Liderança 
empoderadora 
- Coaching 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato ajuda 
meu grupo de 
trabalho a focar 
nos nossos 
objetivos           

Liderança 
empoderadora 
- Informando 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato   
explica o 
propósito das 
políticas da 
companhia para 
o meu grupo de 
trabalho           

Liderança 
empoderadora 
- Informando 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato explica 
regras e 
expectativas 
para o meu 
grupo de 
trabalho           



Liderança 
empoderadora 
- 
Demonstrando 
preocupação 
com a equipe 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato   
demonstra 
preocupação 
com o bem estar 
dos membros do 
grupo           

Liderança 
empoderadora 
- 
Demonstrando 
preocupação 
com a equipe 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato separa 
o tempo para 
discutir as 
preocupações 
dos membros do 
grupo 
pacientemente           

Liderança 
empoderadora 
- 
Demonstrando 
preocupação 
com a equipe 

Srivastava 
et al. 
(2006) 

Meu superior 
imediato mostra 
preocupação 
pelo sucesso dos 
membros do 
grupo           

 

Anexo C – Questionário confiança no líder 

 

Variável Escala 

Quão disposto 
você se sente 
em envolver-
se em uma das 
seguintes 
situações com 
seu gerente?  

Faixa de respostas 

Extremamente 
disposto 

Muito 
disposto 

Moderadamente 
disposto 

Um 
pouco 
disposto 

Nem um 
pouco 
disposto 

Confiança no 
líder 

Nicole 
Gillespie 
(2003) 
traduzido e 
utilizado 
por Zanini 
(2009) - 
BTI 

Confiar na 
capacidade e 
qualificação 
do seu gerente 
em executar 
tarefas           

Depender do 
seu gerente 
para lidar com 
uma questão 
importante 
para você           
Confiar em seu 
gerente para 
apresentar o 
seu trabalho de 
forma precisa 
a outras 
pessoas           

Depender do 
apoio do seu 
gerente em 
situações 
difíceis           



Confiar no 
julgamento do 
seu gerente em 
relação ao seu 
trabalho           

Compartilhar 
seus 
sentimentos 
pessoais com 
seu gerente           

Discutir com 
seu gerente 
problemas ou 
dificuldades 
relacionadas 
ao trabalho 
que possam 
potencialmente 
ser usados para 
colocar você 
em 
desvantagem           

Fazer 
confidências 
ao seu gerente 
sobre questões 
pessoais que 
estejam 
afetando o seu 
trabalho           

Falar 
francamente 
com seu 
gerente sobre 
como você se 
sente em 
relação ao seu 
trabalho, até 
mesmo os 
sentimentos 
negativos e 
frustrações           

Compartilhar 
suas crenças e 
valores 
pessoais com o 
seu gerente           

 

Anexo D – Questionário pressão por desempenho  

 

Variável Escala Item 

Faixa de respostas 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Nem 
concordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 



nem 
discordo 

Pressão por 
desempenho 

Mitchell 
et al 
(2018) 

A pressão por 
resultados no 
meu ambiente 
de trabalho é 
alta           

Eu sinto uma 
tremenda 
pressão para 
produzir 
resultados           

Se eu não 
produzir bons 
resultados, 
meu emprego 
ou função 
(para líderes) 
vai estar em 
risco           
Meu 
ambiente de 
trabalho é 
orientado 
para 
resultados           

 

 

Anexo E – Questionário promoção do diálogo e comunicação  

Variável Escala Item 

Faixa de respostas 

Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca 

 Promoção do diálogo e 
comunicação aberta 

Bresó et 
al. 
(2008) 

Diferentes 
pontos de 
vista são 
expressos de 
forma aberta 
e sincera           

As pessoas 
são 
encorajadas 
em perguntar 
"por que" 
independente 
de sua 
posição           
O ponto de 
vista dos 
outros 
também é 
ouvido            



A 
comunicação 
de duas vias 
(chefe-
subordinado 
e 
subordinado-
chefe) é 
comumente 
utilizada            

Questionamo
s uns aos 
outros 
quando 
achamos que 
o trabalho 
pode ser feito 
melhor           

 

Anexo F – Questionário aprendizagem colaborativa de equipe  

 

Variável Escala Item 

Faixa de respostas 

Sempre Quase sempre Às vezes Quase nunca Nunca 

 Aprendizagem 
colaborativa de equipe 

Bresó et 
al. 
(2008) 

Nós 
aprendemos 
com os 
outros           
Conheciment
o é 
compartilhad
o entre 
diferentes 
membros da 
equipe           
O trabalho 
em equipe é 
incentivado 
como uma 
forma de 
aprender com 
os outros           
Nas 
discussões 
em grupo, a 
opinião de 
todos é 
levada em 
consideração           

 

Anexo G – Questionário identificação com a organização  

 

 



 

Variável Escala Item 

Faixa de respostas 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Identificação com a 
organização 

Mael 
et al 
(1992) 

Quando alguém 
critica a Beta, 
parece um 
insulto pessoal           

Sou muito 
interessado 
com relação ao 
que os outros 
pensam a 
respeito da 
Beta           

Quando falo da 
Beta, costumo 
dizer "nós" em 
vez de "eles"           

Os sucessos da 
Beta  são os 
meus sucessos           

Quando alguém 
elogia a 
Petrobras, sinto 
como um 
elogio pessoal           

Se uma notícia 
na mídia 
criticasse a 
Petrobras, eu 
me sentiria 
envergonhado           

 

Anexo H – Questionário comportamento de voz  

 

   

 
 
 
 



 
 
 

Variável Escala Item 

Faixa de respostas 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Nem 
concordo 
nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Comportamento de voz 

Van 
Dyne et 
al 
(1998).  

Eu desenvolvo 
e faço 
recomendações 
sobre questões 
que afetam o 
meu grupo de 
trabalho           

Eu falo e 
incentivo 
outras pessoas 
do meu grupo 
a se 
envolverem 
em questões 
que afetam o 
grupo           

Eu comunico 
minhas 
opiniões sobre 
questões de 
trabalho para 
outras pessoas 
do meu grupo, 
mesmo que a 
minha opinião 
seja diferente e 
outras pessoas 
no grupo 
discordem de 
mim           

Eu me 
mantenho 
informado 
sobre questões 
em que minha 
opinião possa 
ser útil ao meu 
grupo de 
trabalho           

Eu me envolvo 
em questões 
que afetam a 
qualidade de 
vida no 
trabalho do 
meu grupo           



Eu 
falo 
abertamente no 
meu grupo 
dando ideias 
para novos 
projetos ou 
mudanças em 
procedimentos           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


